การประชุมวิชาการระดับชาติ
เรื่อง “กาวล้ํานวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ”
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
หองประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม
หลักการและเหตุผล
การมีสุขภาพที่ดี มีอายุที่ยืนยาว ไมมีโรคภัยไขเจ็บคือสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของทุกคน ปจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย
ไดกาวหนาขึ้นมาก ทําใหประชากรมีอายุที่ยืนยาวขึ้นและเกิดสังคมที่มีจํานวนผูสูงอายุเปนสัดสวนที่สูงกวารอยละ 10 หรือเรียกวา
สังคมผูสูงอายุ และตามการประมาณประชากรของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในป
2564 ประเทศไทยจะเขาสู “สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ” (Complete aged society) และในป 2574 จะเขาสู “สังคมสูงวัยระดับ
สุดยอด” (Super aged society) ทําใหเกิดปญหาที่สําคัญคือ วัยทํางานจนถึงวัยสูงอายุ เกิดการเจ็บปวยดวยโรคภัยไขเจ็บตางๆ
ที่เพิ่มสูงขึ้น จึงเกิดความพยายามในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ
การปองกันและควบคุมการเกิดโรค การเขาถึงขอมูลสุขภาพของตนเอง ดังนั้น การวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสุขภาพในยุค
สังคมดิจิทัล จึงมีความสําคัญในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางสถานพยาบาลหรือหนวยงานตางๆ ภายใตการไดรับความยินยอมจาก
ผู ป ว ยได อ ย า งมี ม าตรฐาน มี ค วามเป น ส ว นตั ว และมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย สามารถต อ ยอดจากข อ มู ล ให เกิ ด บริ ก ารดิ จิ ทั ล
ดานการแพทยหรือสุขภาพได
การจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 เรื่อง “กาวล้ํานวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ” จึงเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การนํานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยสงเสริมสุขภาพและการรักษา รวมทั้งนําเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เปนสวน
หนึ่งในการเผยแพรความรูสูหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหสามารถปรับตัวและเตรียมความพรอมรับมือการเปลี่ยนแปลง โดยการ
ประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีจุดมุงหมายใหคณาจารย นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน ไดรวมนําเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการสูสาธารณชนเพือ่ นําไปสูการใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนําไปสูการใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. เพื่อเปนเวทีใหอาจารย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจยั ไดมโี อกาสนําเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
3. เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ นวปฏิบัติ แนวคิด และประสบการณในการวิจัย
4. เพื่อสรางเครือขายนักวิจัยและนักวิชาการภายในประเทศ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน รวมกับ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยแสงธรรมและวิทยาลัยทองสุข
ระยะเวลาและสถานที่
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ หองประชุม 1 – 204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม

รูปแบบการประชุมและนําเสนอบทความวิจัย
1. การบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker)
2. การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
3. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร (Poster Presentation)
กําหนดการลงทะเบียนและเปดรับบทความวิจัย
ที่
กิจกรรม
1. รับสมัครและสงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ
2. ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจยั
3. แจงผลการพิจารณาบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ
4. สงบทความวิจัยฉบับแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
5. ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย / โปสเตอร

ระยะเวลาดําเนินการ
บัดนี้ – วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
20 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
15 มิถุนายน พ.ศ. 2562
25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อัตราคาลงทะเบียน
กอนวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
1. คาลงทะเบียนนําเสนอผลงานวิจัย
บทความวิจัยประเภทบรรยายและโปสเตอร
2. คาลงทะเบียนผูรวมการประชุมวิชาการ
คณาจารย/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/ผูส นใจทั่วไป

หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

2,500 บาท

2,800 บาท

700 บาท

800 บาท

ขั้นตอนการลงทะเบียนและชําระคาลงทะเบียน
1. ผูสมัครสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการสมัครไดทเี่ ว็บไซต http://www.christian.ac.th/
2. ชําระคาลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
สาขาพระประโทน ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยคริสตียน เลขที่บัญชี 404-052839-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย ระบุชื่อโครงการประชุม
วิชาการ เรื่อง “กาวล้ํานวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ”
3. สงใบสมัครการลงทะเบียนเขารวมประชุมฯ และหลักฐานการชําระเงินที่ระบุชื่อโครงการประชุมวิ ชาการ เรื่อ ง
“กาวล้ํานวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ” ไปที่ ฝายวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน หมายเลขโทรสาร 0-3427-4500
หรือ E-mail : acaderegis@christian.ac.th
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
ไดที่ : อาจารยวรรณดี สุทธิศักดิ์
โทรศัพทมือถือ 083-030-8828
ฝายวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน โทรศัพท : 034-388-555 ตอ 1340
E-mail : acaderegis@christian.ac.th

กําหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
เรื่อง “กาวล้ํานวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ”
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
หองประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม
.....................................................
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น.
กลาวเปดการประชุมวิชาการ
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุลักษมณ ภัทรธรรมมาศ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน
กลาวรายงาน โดย ศาสตราจารย ดร.เพชรนอย สิงหชางชัย
รักษาการผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย
09.10 – 10.30 น.
การบรรยายพิเศษ หัวขอ “กาวล้ํานวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ”
โดย ดร. นายแพทย พิชัย รัตนโรจนสกุล
ประธานเจาหนาที่บริหารฝายนวัตกรรม โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก
10.30 – 10.45 น.
พักรับประทานอาหารวาง
10.45 – 12.00 น.
การบรรยายพิเศษ หัวขอ “กาวล้ํานวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ” (ตอ)
โดย ดร. นายแพทย พิชัย รัตนโรจนสกุล
ประธานเจาหนาที่บริหารฝายนวัตกรรม โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก
12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.
15.00 - 15.15 น.
15.15 - 16.00 น.
16.00 – 16.20 น.

นําเสนองานวิจัยชวงที่ 1
พักรับประทานอาหารวาง
นําเสนองานวิจัยชวงที่ 2
สรุปการนําเสนอผลงานวิจัยในแตละกลุม
......................................................................................

หมายเหตุ :

กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แบบตอบรับเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติ
เรื่อง “กาวล้ํานวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ”
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................................................................................................................
ตําแหนง/วิชาชีพ ...............................................................................................................................................................................
สถานที่ทํางาน ...................................................................................................................................................................................
ที่อยู ....................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท ............................................................................ โทรศัพทมือถือ ......................................................................................
โทรสาร .............................................................................. E-mail ..................................................................................................
โปรดระบุประเภทการลงทะเบียน
กอนวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 2,500 บาท
 2,500 บาท

 2,800 บาท
 2,800 บาท

คณาจารย/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผูสนใจทั่วไป  700 บาท

 800 บาท

 ผูนําเสนอผลงานวิจัย
 แบบบรรยาย
 แบบโปสเตอร
 ผูเขารวมการประชุมวิชาการ

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
สาขาการวิจัย
 วิทยาศาสตรสุขภาพ
 การศึกษา
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
 การจัดการ / การบริหารธุรกิจ
 อื่นๆ โปรดระบุ ................................................
การชําระเงินคาลงทะเบียน (ชําระไดตั้งแตบดั นี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
 เงินสด
 โอนเงินเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาพระประโทน ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยคริสตียน เลขที่
บัญชี 404-052839-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย พรอมแฟกซแบบฟอรมลงทะเบียนรวมประชุมฯ และสําเนาใบโอนเงินที่ระบุชื่อ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “กาวล้ํานวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ” ไปที่ อาจารยวรรณดี สุทธิศักดิ์ หมายเลขโทรสาร
0-3427-4500 หรือ E-mail : acaderegis@christian.ac.th
ลงชื่อ...................................................
(..................................................)
วันที่.........../.................../..............

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรุณาสงแบบตอบรับ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ไปที่ฝายวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน 144 ม.7 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท : 034-388-555 ตอ 1340 โทรสาร : 034-274-500 email : acaderegis@christian.ac.th
ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ : อาจารยวรรณดี สุทธิศักดิ์ โทรศัพทมือถือ 083-030-8828
ฝายวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน โทรศัพท : 034-388-555 ตอ 1340

รูปแบบเสนอขอสงบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ
การเตรียมตนฉบับ
ต น ฉบั บ ต อ งมี เนื้ อ เรื่ อ งสมบู ร ณ ค รบถ ว นตามหั ว ข อ ในฉบั บ ตั ว อั ก ษรชนิ ด TH Sarabun PSK ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ระยะหางระหวางบรรทัด กําหนดใหเปน 1.0 พิมพตนฉบับดวยกระดาษขนาด A4 หัวขอหลักตัวอักษรขนาด 16 หนา
หัวขอรองและเนื้อหา ตัวอักษรขนาด 14 ตั้งคาหนากระดาษขอบบน (top) 1.5 นิ้ว ขอบลาง (bottom) 1 นิ้ว ขอบซาย (left) 1.5 นิ้ว
ขอบขวา (right) 1.5 นิ้ว รวมบรรณานุกรมแลว มีความยาวไมเกิน 10 หนา (ใสเลขหนาทุกหนา) ซึ่งประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
1. ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อยูกลางหนากระดาษตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา)
2. ชื่อเจาของบทความ ภาษาไทย (ลําดับตามความสําคัญโดยอยูทางขวาสุด) โดยระบุตําแหนงและสังกัด ไวเชิงอรรถ
ดานลางหนาแรก (ตัวอักษรขนาด ตัวอักษรขนาด 14)
3. บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) เขียนสรุปสาระสําคัญของเรื่องใชภาษากระชับรัดกุม และควร
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